Press Release

Bekerja Tanpa Henti, Menjelajah Ke Seluruh Negeri”
Jakarta, 9 Agustus 2015, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) tampil ‘berotot dan berisi’ guna
memeriahkan keikutsertannya pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 20-30
Agustus 2015 di ICE, BSD City. Isuzu hadir dengan konsisten lewat tema “Isuzu Otot Indonesia: Bekerja
Tanpa Henti, Menjelajah Ke Seluruh Negeri.”
Tema ini dimaksudkan Isuzu dengan seluruh line-up produknya siap menjadi motor distribusi logistik ke
seluruh Indonesia sebagai Rajanya Diesel yang tangguh dan efisien. “Layaknya otot, kami bersama-sama
bangsa akan terus menggerakkan perekonomian Indonesia,” sahut Yohannes Nangoi, Presiden Direktur PT
IAMI.
PT IAMI merupakan salah satu perusahaan otomotif nasional yang dikenal sebagai produsen kendaraan
bermesin diesel. Produk yang dihasilkan terbagi atas dua kategori besar, yakni light commercial vehicle
(LCV) dan commercial vehicle (CV).
Pada kategori LCV, Isuzu Indonesia mempunyai Isuzu Panther, Isuzu D-Max, dan Isuzu mu-X, sedangkan
pada kategori CV, Isuzu memiliki truk kelas ringan yaitu Isuzu Elf dan truk medium Isuzu Giga yang tersedia
dalam mesin 4 silinder dan 6 silinder heavy duty common rail. Daya angkut pun bervariasi dari yang
memiliki gross vehicle weight (GVW) 10 ton hingga 26 ton yang dapat digunakan untuk berbagai macam
angkutan.
Isuzu akan menempati Booth di GIIAS 2015 seluas 1.196 meter persegi yang terletak di Hall 3A dengan
nomor booth 3E. Sebanyak 9 (sembilan) unit display akan diboyong Isuzu mengisi booth-nya yang eye
catching.
Ke-9 unit tersebut masing-masing adalah:
1. mu-X High Grade Sporty:
Isuzu mu-X adalah SUV dengan perpaduan teknologi terkini, desain serta kelengkapan fungsi yang ditunggu
kalangan pecinta kendaraan SUV. Isuzu mu-X didesain dengan konsep yang berfokus pada ketangguhan
yang dibalut dengan kemewahan dan style yang sporty, merefleksikan rasa xciting dari penggunanya. Pada
tahun 2014 meraih “The Best SUV - Car Of The Year 2014” versi Majalah Mobil Motor.
Hadir dengan warna putih, mu-X High Grade Sporty tampil semakin xciting dengan New Leather seat,
dengan kualitas dan luxurious type, Head rest monitor guna kenyamanan untuk penumpang, serta New
Alloy wheel yang akan membuat mobil lebih gagah.
2. mu-X, dengan tema Eye Catching. Dress up/spec Young sporty:
Isuzu mu-X adalah kendaraan yang mampu bersaing dalam hal luxury dan value, dimana kendaraan ini
memiliki style yang modern, excellent performance dan memiliki banyak fungsi. Isuzu mu-X sangat cocok
untuk pecinta otomotif yang ingin memiliki kendaraan yang terbaik untuk tampil gaya dan mampu
dikendarai di berbagai medan.
Tampil dengan kelir hitam, varian ini semakin mengukuhkan kelasnya di segmen SUV dengan laburan Body
wrapping yang membuat kesan mobil terlihat young sporty, ditambah Roof box, untuk menyimpang barang
di bagian atas mobil, namun tidak terkesan murahan, serta Under guard, sebagai pelindung bodi dan mesin.
Tak ketinggalan penambahan Audio head unit yang lebih terintegrasi dengan dashboard.
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3. D-Max Motor Trail Carrier
D-max adalah Varian Double Cabin dari Isuzu dengan penggerak 4x4, disertai transmisi manual maupun
otomatis, sangat cocok untuk medan off-road dan on-road dengan tenaga besar, disertai konsumsi bahan
bakar yang efisien.
Double cabin ini akan tampil gagah dan mentereng dengan bodi berkelir putih, juga semakin stylish dengan
modifikasi ban dan velg, sehingga makin menguatkan aura kejantanannya. Isuzu memberikan Bed liner
sebagai pelindung/cover bak, dikombinasikan dengan motor trail yang seolah ditarik oleh D-Max.
4. Panther G. Touring X-Treme
Siapa yang tidak kenal dengan Isuzu Panther, sebagai raja MPV dengan mesin diesel. Panther sudah
melekat sebagai rajanya diesel dan memiliki banyak peminat di Indonesia. Dan untuk mempertahankan
eksistensinya di segmen MPV, Isuzu akan menghadirkannya dengan balutan ekstrem.
Antara lain, ubahan pada bumper depan, sebagai pelindung dan terkesan gagah. Lalu penambahan Body
lift, menjadikan gagah dan lebih tinggi. Pemasangan Roof rack, sebagai penyimpan barang pada bagian atas
mobil. Di bodi belakang diberikan Back towing sebagai penarik dan tak lupa modifikasi pada ban dan velgnya yang menjadikannya tambah gagah.
5. Isuzu Elf NKR 55 Food Truck
Truck Kelas ringan, 100 ps, Turbo Intercooler yang tangguh dan efisien. Pada pameran ini datang dengan
aplikasi food truck yang sedang trend saat ini.
6. Isuzu GIGA GVR 34H Tractor Head (Chassis)
Truck kelas medium, bermesin 6 silinder, 285 PS 4x2 haevy duty commonrail. Pekasa tenaganya, Jauh
jelajahnya. Kendaraan ini cocok untuk aplikasi tangki, flat bed ( bisa untuk mengangkut seperti hollow pipe,
container, dll)
7. Isuzu GIGA FVR 34P Aplikasi Concrete Pump
Truck kelas medium, bermesin 6 silinder, 285 ps, 4x2 heavy duty commonrail. Besar tenaganya, Jauh
Jelajahnya. Di booth Isuzu @GIIAS 2015 ini datang dengan aplikasi concrete pump.
8. Isuzu Elf NQR VIP Bus
Medium Bus, 125 ps 6 ban, Panjang Sasisnya, Banyak Penumpangnya. Pada pameran kali datang dalam
bentuk bus VIP, dimana didalamnya dibuat sofa dan karaoke. Sehingga perjalanan jauh menjadi lebih
nyaman dan fun.
9. Isuzu Elf NPS 4x4
Isuzu Elf NPS 4x4 dipercaya oleh Dept Pertahanan untuk kendaraan taktis di semua angkatan
PROGRAM ACARA & HIBURAN
Sejumlah acara menarik dan interaktif juga sudah disiapkan Isuzu bagi pengunjung GIIAS 2015. Acara-acara
itu antara lain:
1. Isuzu sELFie Addict
Isuzu memiliki beberapa spot yang bisa dijadikan tempat untuk melakukan selfie. Caranya :
• Silakan like fan page IsuzuID
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• Upload foto dengan #IsuzuGIIAS #IsuzuID #IsuzusELFie , maka foto – foto tersebut akan
2.
3.
4.
5.

terupload di LED yang terpasang di langit2 booth Isuzu.
Dance Performance
Children and Family Activity pada swat weekend ( Badut,Story Teller, Mewarnai, Congklak, Engklek)
Isuzu Photo Hunt – pada saat weekend Booth Isuzu akan menyediakan sexy model. Bagi teman–
teman media, komunitas photography bisa mengikuti acara ini dengan hadiah yang sangat menarik.
Free Food and Drinks. Dapatkan free food and drinks (persediaan terbatas) di Booth Isuzu setiap
sore.

SALES PROGRAM
Untuk pembelian Isuzu type apa saja di Booth Isuzu @GIIAS akan mendapatkan kesempatan lucky dip,
berhadiah TV LED, dan hadiah menarik lainnya

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :
Maman Fathurrohman / Puti Annisa M
Marketing Communication Department
Jl Danau Sunter Utara Blok O3 Kav 30, Jakarta Utara
P. (021) 6501000
F. (021) 6517777
HP. 081298840069 / 0816822859
www.isuzu-astra.com
FB. IsuzuID
Twitter. IsuzuID

